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1. náměstek primátora

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 17.12.2014
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

0013/ZM1418/2

ZM_M 0

35

0014/ZM1418/2

ZM_M 0

0015/ZM1418/2

ZM_M 0

0016/ZM1418/2
0017/ZM1418/2

ZM_M 1
ZM_M 3

0018/ZM1418/2

ZM_M 4

0019/ZM1418/2

ZM_M 5

0020/ZM1418/2
0021/ZM1418/2

ZM_M 6
ZM_M 7

0022/ZM1418/2

ZM_M 9

0023/ZM1418/2

ZM_M 10

0024/ZM1418/2

ZM_M 11

0025/ZM1418/2

ZM_M 12

0026/ZM1418/2

ZM_M 13

0027/ZM1418/2

ZM_M 14

0028/ZM1418/2

ZM_M 15

0029/ZM1418/2

ZM_M 16

0030/ZM1418/2

ZM_M 17

Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 17.12.2014
Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 17.12.2014
Zpráva ověřovatelů zápisu z ustavujícího (1.)
zasedání zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru
roku 2014 k financování výdajů v roce 2015
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok
2015
Zpráva o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku
2014
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků
Veřejná zakázka “Víčeúčelové hřiště Sirotčí II”,
poř. č. 184/2014
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a
rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou”, poř. č.
251/2014
Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a
parkovací plochy u býv. kina Mír II.”, poř. č.
183/2014
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina,
Interspar”, poř. č. 175/2014
Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do
odborné pracovní komise (na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká
republika, a.s.)
Návrh na změnu usnesení ZM č. 0007/ZM1418/1
ze dne 6.11.2014 týkající se zabezpečování
konkrétních úkolů v samostatné působnosti
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k projektům statutárního města Ostravy v
rámci Integrovaného operačního programu
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” v
rámci Operačního programu Životní prostředí,
potvrzení o přijetí dotace
Schválení Pravidel v rámci podání žádosti o
příspěvek k projektu “Cyklostezka Počáteční,
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0031/ZM1418/2

ZM_M 18

0032/ZM1418/2

ZM_M 19

0033/ZM1418/2

ZM_M 20

0034/ZM1418/2

ZM_M 21

0035/ZM1418/2

ZM_M 22

0036/ZM1418/2

ZM_M 23

0037/ZM1418/2

ZM_M 24

0038/ZM1418/2

ZM_M 25

0039/ZM1418/2

ZM_M 26

0040/ZM1418/2

ZM_M 27

0041/ZM1418/2

ZM_M 28
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Usnesení

Slezskoostravský hrad”
Smlouva, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k
projektu “EKOTERMO III” v rámci Operačního
programu Životního prostředí
Posouzení Smlouvy o poskytnutí podpory a přijetí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
“Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba
zeleně” v rámci Operačního programu Životního
prostředí
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedící
Okresního soudu v Ostravě
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady pro projekt “Modernizace výuky
na základních školách městského obvodu Slezská
Ostrava”
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí pro projekt “Ekoškolky - MŠO, Špálova
a MŠO, Poděbradova”
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a Smlouvě č. 14168783 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí v
rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu
MOaP - 1. část”
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a Smlouvě č. 14168833 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí v
rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu
MOaP - 2. část”
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady pro projekt “Bezpečnostní úpravy
a komunikace pro pěší na ulici Světlovské”
Poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí na projekt “Zateplení a výměna
oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských
Horách a Hulvákách”
Poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí na projekt “Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar.
Hory”
Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České
republiky
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0042/ZM1418/2

ZM_M 29

0043/ZM1418/2

ZM_M 84

0044/ZM1418/2

ZM_M 85

0045/ZM1418/2
0046/ZM1418/2

ZM_M 86
ZM_M 87

0047/ZM1418/2

ZM_M 88

0048/ZM1418/2

ZM_M 89

0049/ZM1418/2

ZM_M 90

0050/ZM1418/2

ZM_M 91

0051/ZM1418/2

ZM_M 92

0052/ZM1418/2

ZM_M 93

0053/ZM1418/2

ZM_M 94
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Souhlas s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko na
financování projektu Modernizace výuky v ZŠ
Krásné Pole
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská
Ostrava II”, poř. č. 245/2014
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro
volební období 2014 - 2018, a to výboru
statutového a výboru pro udělování čestného
občanství a cen města
Úprava závazného ukazatele - dodatek
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy,
kterou se vydává cenová mapa stavebních
pozemků města Ostravy č. 15
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy,
kterou se zrušuje vyhláška města Ostravy,
městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o místním
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí městského
obvodu
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k projektům statutárního města Ostravy v
lokalitě na ul. Sirotčí v rámci Integrovaného
operačního programu
Stanovení odměn a jiných peněžitých plnění
členům ZMO, členům výborů ZMO a komisí
RMO
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček
zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města
Ostravy zařazených do magistrátu a do
organizačních složek zřízených městem
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
“Zahrada nové mateřské školky v MOb Krásné
Pole v přírodním stylu” v rámci Operačního
programu Životní prostředí a Potvrzení o přijetí
dotace
Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu “Energetické úspory objektu č. p. 154 ve
Staré Bělé” v rámci Operačního programu životní
prostředí

35

35
35

35
35

35

35

35

35

35

35

35

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
0054/ZM1418/2

ZM_M 95

0055/ZM1418/2

ZM_M 96

0056/ZM1418/2

ZM_M 97

0057/ZM1418/2

ZM_M 98

0058/ZM1418/2

ZM_M 30

0059/ZM1418/2

ZM_M 31

0060/ZM1418/2

ZM_M 32

0061/ZM1418/2

ZM_M 33

0062/ZM1418/2

ZM_M 34

0063/ZM1418/2

ZM_M 35

0064/ZM1418/2

ZM_M 36

0066/ZM1418/2

ZM_M 38

0067/ZM1418/2

ZM_M 39
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Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu “Energetické úspory objektu Úřadu
městského obvodu Stará Bělá” v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Schválení smlouvy č. 14191833 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Operačního programu Životní prostření
na projekt “Energetické úspory objektu Na
Svobodě 3139, Ostrava - Martinov”
Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro projekt “Zateplení
a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66,
Ostrava - Muglinov”
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole,
obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné
Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné
finanční výpomoci
Návrh úplatně nenabýt pozemky v k.ú. Polanka
nad Odrou a v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava;
bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava a bezúplatně nenabýt
pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava od ČR,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví SMO
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt
pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava od
ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v k.ú. Nová Ves u Ostravy
Návrh na svěření majetku městskému obvodu
Hrabová
Návrh na svěření majetku městským obvodům
Slezská Ostrava, Petřkovice a Ostrava-Jih
Návrh na svěření majetku městskému obvodu
Polanka nad Odrou
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovité věci
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec
Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy
(Pustkovecké údoli)
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0068/ZM1418/2

ZM_M 40

0069/ZM1418/2

ZM_M 41

0070/ZM1418/2

ZM_M 42

0071/ZM1418/2

ZM_M 43

0072/ZM1418/2

ZM_M 44

0073/ZM1418/2

ZM_M 45

0074/ZM1418/2

ZM_M 46

0075/ZM1418/2

ZM_M 47

0076/ZM1418/2

ZM_M 48

0077/ZM1418/2

ZM_M 49

0078/ZM1418/2

ZM_M 50

0079/ZM1418/2

ZM_M 51

0080/ZM1418/2

ZM_M 52

0081/ZM1418/2

ZM_M 54

0082/ZM1418/2

ZM_M 55

0083/ZM1418/2

ZM_M 56

0084/ZM1418/2

ZM_M 57
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Návrh záměru darovat nemovitosti ve “Strategické
průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” v k.ú.
Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec
Sedlnice
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské
Hory a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Přívoz, Petřkovice u Ostravy, Mariánské Hory,
Hošťálkovice a záměr města neprodat nemovité
věci v k. ú. Mariánské Hory, Přívoz, a nezřídit
služebnost chůze a jízdy k pozemku v k. ú. Přívoz
Návrh na prodej části pozemku pozemku v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat spoluvl. podíl
pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava; Návrh
na záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Lhota u
Ostravy, obec Dolní Lhota
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v
k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města
prodat pozemek v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č.
358/7 v k.ú. Vítkovice, návrh na záměr města
neprodat pozemek parc.č. 387/3 v k.ú. Proskovice,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č.
754, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
Návrh na prodej pozemku v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava
Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve
Slezsku, obec Ostrava
Návrh prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec
Ostrava
Návrh prodat pozemek p.p.č. 1062 v k.ú. Přívoz,
obec Ostrava (ul. Mariánskohorská)
Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č.
561/1, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr
města prodat spoluvlastnický podíl nemovitých
věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená - P.
Křičky)
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, které jsou
součástí sportovního areálu DPO
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0085/ZM1418/2

ZM_M 58

0086/ZM1418/2

ZM_M 59

0087/ZM1418/2

ZM_M 60

0088/ZM1418/2

ZM_M 61

0089/ZM1418/2

ZM_M 62

0090/ZM1418/2

ZM_M 63

0091/ZM1418/2

ZM_M 64

0092/ZM1418/2

ZM_M 65

0093/ZM1418/2

ZM_M 66

0094/ZM1418/2
0095/ZM1418/2
0096/ZM1418/2

ZM_M 67
ZM_M 99
ZM_M 100

0097/ZM1418/2

ZM_M 101

0098/ZM1418/2

ZM_M 102

0099/ZM1418/2

ZM_M 103
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Návrh na uzavření směnné smlouvy (Gravitační
odvodnění Hrušova)
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací
smlouvě ev.č. 2064/2007/MJ ze dne 20.11.2007
uzavřené s Českou republikou - Ministerstvem
vnitra (Dopravní inspektorát Ostrava-Vítkovice)
Návrh na odejmutí vodohospodářského majetku ze
svěření městského obvodu Ostrava - Jih, převzetí
do majetku statutárního města Ostrava a záměr
pronajmout vodohospodářský majetek
Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová
Ves u Ostravy, obec Ostrava.
Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem
F.K. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s
fyzickými osobami, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.
2594/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, návrh na
záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará
Bělá, obec Ostrava
Prohlášení o zániku předkupního práva k
pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy o
předkupním právu ev.č. 1973/2008/MJ ze dne
18.8.2008
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s EUROVIA CZ, a.s., smluv o
zřízení služebnosti s manžely K., MSK, ŘSD ČR a
smlouvy o zániku služebnosti s panem J.M.
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
užívacího práva se společností Biocel Paskov a.s.
Souhlas s postoupením smluv
Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům
Návrh na bezúplatný převod pozemku p.p.č.
195/44 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul.
Výstavní - Železárenská, území Karoliny a Černé
louky, ul. Českobratrská a Poděbradova) Návrh na
záměr města prodat část pozemku v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská)
Návrh Dohody o vzájemném vypořádání závazků
po skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní
3037/104, Ostrava-Bělský Les
Návrh koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú.
Muglinov, obec Ostrava a návrh nenabýt úplatně i
bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava
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0100/ZM1418/2

ZM_M 104

0101/ZM1418/2

ZM_M 105

0102/ZM1418/2

ZM_M 106

0103/ZM1418/2

ZM_M 107

0104/ZM1418/2

ZM_M 115

0105/ZM1418/2

ZM_M 68

0106/ZM1418/2

ZM_M 69

0107/ZM1418/2

ZM_M 70

0108/ZM1418/2

ZM_M 71

0109/ZM1418/2

ZM_M 72

0110/ZM1418/2

ZM_M 73

0111/ZM1418/2

ZM_M 116
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Sdělení o způsobu vyřízení anonymního podání
souvisejícího s poskytováním účelových dotací
Sportovní basketbalové škole Ostrava
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o
poskytnutí účelových dotací uzavřeným se
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(prodloužení termínů pro použití a vyúčtování
dotací, změna části neinvestiční dotace na
investiční)
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy
Projednání petice “Zásadní nesouhlas se záměrem
orgánů samosprávy prodat parc. č. 3/1 v k. ú.
Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s
penzionem..”
Úprava závazných ukazatelů u školských
příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Ostrava
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 13/2004, o školských
obvodech spádových škol zřizovaných městskými
obvody statutárního města Ostravy, ve znění
obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne
14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č.
13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne
16.12.2009, č. 5/2010 ze dne 15.9.2010 a č.
20/2013 ze dne 11.12.2013
Návrh na poskytnutí investiční dotace Dětskému
centru Domeček, příspěvková organizace,
zapojením výnosů z prodeje svěřeného
přebytečného majetku
Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava,
příspěvková organizace, na realizaci projektu
Přístrojové vybavení iktového centra
Návrh dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí
finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava,
příspěvková organizace, na realizaci investičních
akcí Rekonstrukce IT infrastruktury, Rekonstrukce
oddělení ortopedie a urologie a Rekonstrukce
stravovacího provozu
Zachování právní formy obchodní společnosti
OVA!!!CLOUD.net. a.s.
Delegace na valnou hromadu obchodní
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

31

31

31

30
30

34

34

34

31

31

32
30

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
0112/ZM1418/2

ZM_M 74

0113/ZM1418/2

ZM_M 75

0114/ZM1418/2

ZM_M 108

0115/ZM1418/2

ZM_M 76

0116/ZM1418/2

ZM_M 77

0117/ZM1418/2

ZM_M 78

0118/ZM1418/2

ZM_M 79

0119/ZM1418/2

ZM_M 80

0120/ZM1418/2

ZM_M 81

0121/ZM1418/2

ZM_M 82

0122/ZM1418/2

ZM_M 109

0123/ZM1418/2

ZM_M 110

0124/ZM1418/2

ZM_M 111

0125/ZM1418/2

ZM_M 112
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Usnesení

Žádost společnosti ENVIRTA CZ s.r.o. o
prominutí smluvní pokuty
Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou
zahradu Ostrava, příspěvková organizace pro rok
2014
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 1207/2011/OŽP o
poskytnutí účelových investičních dotací pro
Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková
organizace
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného
břemene” a “Smluv o zřízení služebností” v
souvislosti se stavbami odboru investičního,
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města
Ostravy
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného
břemene” a “Smluv o zřízení služebností” v
souvislosti s realizací stavby “Rozvoj metropolitní
sítě SMO” - část I.
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v
souvislosti s realizací stavby “Rozvoj metropolitní
sítě SMO” - část II.
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - realizace
stavby “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí”
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního
plánování při pořizování územně plánovacích
dokumentací a jejich změn
Ukončení pořizování změn č. 2009/01, 2009/03 a
2012/01 Územního plánu města Ostravy (1994)
Návrhy na pořízení změny Územního plánu
Ostravy
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích
o služebnosti a návrh na zrušení usnesení v
souvislosti se stavbami odboru investičního,
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního
města Ostravy
Návrh na zrušení bodu 18) usnesení ZM č.
2809/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 ve věci
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury SMO”
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací
stavby “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží,
Slezskoostravský hrad”

33
33

33

34

34

34

34
34

34
34
34

34

34

34

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
0126/ZM1418/2

ZM_M 113

0127/ZM1418/2

ZM_M 114

0128/ZM1418/2

ZM_M 83

Usnesení

Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 34
ev.č. 1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací
staveb “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” a
“Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská”
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 34
ev.č. 1659/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací
stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz”
Odpověď na nabídku spolupráce při realizaci
39
projektu občanského sdružení Oživení
“Transparentnost městských společností”

Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_M 37

30

ZM_M 8

Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever,
svěřenou městskému obvodu
Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (ul. Sokolská) a návrh na uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti
Podnět občana statutárního města Ostravy

Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_TO 1

Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č.
2827/ZM1014/35 ze dne 08.10.2014, bod 2)

30

ZM_M 53

30

35

Tiskové opravy :
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 0
Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne
17.12.2014

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0013/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2014

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města konaného
72
dne 17.12.2014
Usnesení číslo: 0014/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2014 JUDr. Josefa
Babku a Mgr. Michala Mariánka

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva
města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0015/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a paní Yvety Sekerákové o ověření
zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, konaného dne 6.11.2014

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města
Usnesení číslo: 0016/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
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(zn.předkl.)
35

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1)

Usnesení

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2014 k
financování výdajů v roce 2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0017/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření

Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 4
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015
Usnesení číslo: 0018/ZM1418/2
k usnesení č. 00141/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2015 v členění
- příjmy celkem po konsolidaci
- financování
- celkové zdroje
- běžné výdaje
- kapitálové výdaje
- výdaje celkem
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6 618 588 tis. Kč
162 980 tis. Kč
6 781 568 tis. Kč
5 454 568 tis. Kč
1 327 000 tis. Kč
6 781 568 tis. Kč

T: 31.12.2014

(zn.předkl.)
35

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
2)

Usnesení

schvaluje
a) účelové dotace pro městské obvody na rok 2015 v celkové výši 22 422 tis.Kč dle přílohy č.
9 předloženého materiálu
b) neúčelové dotace pro městské obvody na rok 2015 v celkové výši 776 573 tis.Kč dle přílohy
č. 10 předloženého materiálu
c) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi
statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2015 v celkové výši 262 608 tis.Kč dle
přílohy č. 11 předloženého materiálu
d) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015 dle přílohy č. 14 předloženého
materiálu
e) rozpočtový výhled na roky 2016-2018 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

3)

bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok
2015 a
kapitálového výhledu SMO na léta 2016-2018 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2015 a
kapitálového
výhledu SMO na léta 2016-2018 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle
příloh č. 15, 16 a 17 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ 25816977 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20,
708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Strana 13/111

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
25911368 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ 47973145 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava,
IČ 47151595 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ 26807882 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Výstaviště Černá louka 3235, 728 26 Ostrava,
IČ 25399471 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 47670576
dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Renarkon, o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ 25380443 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,
Ostrava-Poruba, IČ 61989100 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem
Výškovická 40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ 70884561 dle přílohy č. 29 předloženého
materiálu
l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26879280 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu
m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 64613895 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu
n) o uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a
poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik, a.s. se sídlem
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 32
předloženého materiálu
o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu
p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
občanskému sdružení Ostravská organizace vozíčkářů, občanské sdružení se sídlem
Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle přílohy č. 34 předloženého materiálu
q) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562 dle
přílohy č. 35 předloženého materiálu
r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ 40613411 dle
přílohy č. 36 předloženého materiálu
s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace subjektu Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ
40613411 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu
t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace subjektu Asociace TRIGON se sídlem Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu
u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28
Ostrava-Mariánské Hory, IČ 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu
v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace subjektu MODRÝ MOTÝLEK se sídlem Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
68917171 dle přílohy č. 40 předloženého materiálu
w) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na
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realizaci významných akcí v oblasti sportu a handicapu příjemcům dle přílohy č. 41 a to ve
výši dle uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 41 a
dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

ZM_M 5
Zpráva o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2014

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0019/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
Zprávu o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2014

ZM_M 6
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu
Usnesení číslo: 0020/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Divadlo loutek Ostrava o 152 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 2 139 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 1 168 tis.Kč
Zoologická zahrada Ostrava o 1 165 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 236 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 8 012 tis.Kč
Domov pro seniory Kamenec o 2 332 tis.Kč
Domov pro seniory Iris o 1 317 tis.Kč
Domov Sluníčko o 2 041 tis.Kč
Domov Slunovrat o 1 531 tis.Kč
Domov Magnolie o 923 tis.Kč
Domov Korýtko o 3 187 tis.Kč
Domov Čujkovova o 3 011 tis.Kč
Domov Slunečnice o 1 361 tis.Kč
SVČ Korunka o 25 tis.Kč
Ostravské muzeum o 62 tis.Kč
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(zn.předkl.)
35

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
Lidová konzervatoř a Múzická škola o 82 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 400 tis.Kč
b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci
Dům dětí a mládeže Poruba o 2 994 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 6 687 tis.Kč
c) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Národní divadlo moravskoslezské o 72 tis.Kč
d) snížení investiční dotace příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 2 328 tis.Kč
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- běžné výdaje
na § 6330, pol. 5345, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč
- převody mezi fondy
na pol. 4134, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč
- neinvestiční transfery obcím
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 1355 dle důvodové zprávy celkem o 39 497 tis.Kč
zvyšuje
- financování na pol. 8217, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč
- účelová rezerva na financování investičních akcí
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2300 o 39 641 tis.Kč
s n i ž u j e účelová rezerva pro městské obvody (loterie)
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 39 497 tis.Kč
Městské obvody dle důvodové zprávy
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 celkem o 39 497 tis.Kč
- zvyšují výdaje/snižují příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 39 497 tis.Kč
3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.12.2014

ZM_M 7
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8, kterou se mění a doplňuje obecně
35
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků
Usnesení číslo: 0021/ZM1418/2
k usnesení č. 00130/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 8, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 1.
náměstek primátora Ing. Lumír Palyza

ZM_M 9
Veřejná zakázka “Víčeúčelové hřiště Sirotčí II”, poř. č. 184/2014

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0022/ZM1418/2
k usnesení č. 00054/RM1418/4
k usnesení č. 10685/RM1014/138
k usnesení č. 2682/ZM1014/34
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Víceúčelové hřiště Sirotčí” k.ú. Vítkovice, obec
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Usnesení

Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00
za cenu nejvýše přípustnou 2.478.911,57 Kč bez DPH

ZM_M 10
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul.
Nad Porubkou”, poř. č. 251/2014

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0023/ZM1418/2
k usnesení č. 00031/RM1418/3
k usnesení č. 00138/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace
ul. Nad Porubkou”, poř. č. 251/2014, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu

ZM_M 11
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina
35
Mír II.”, poř. č. 183/2014
Usnesení číslo: 0024/ZM1418/2
k usnesení č. 2739/ZM1014/34
k usnesení č. 10800/RM1014/139
k usnesení č. 00136/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u
býv. kina Mír” k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
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zastupitelstvo města

Usnesení

s uchazečem:
K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
IČO: 28573994
za cenu nejvýše přípustnou 1.377.729,83 Kč bez DPH

ZM_M 12
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina, Interspar”, poř. č.
175/2014

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0025/ZM1418/2
k usnesení č. 2738/ZM1014/34
k usnesení č. 10802/RM1014/139
k usnesení č. 00140/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Autobusový terminál Dubina, Interspar” v k.ú.
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem:
COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 6.136.755,12 Kč bez DPH

ZM_M 13
(zn.předkl.)
Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do odborné pracovní
35
komise (na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia
Česká republika, a.s.)
Usnesení číslo: 0026/ZM1418/2
k usnesení č. 00134/RM1418/5
Zastupitelstvo města
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zastupitelstvo města
1)

Usnesení

si vyhrazuje
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní
komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění
dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28.
října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a to:
Ing. Dalibora Madeje
Ing. Tomáše Petříka
Ing. Lumíra Palyzu
Miroslava Nováka

2)

odvolává
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností
Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a
to:
Ing. Dalibora Madeje
Ing. Tomáše Petříka
Ing. Lumíra Palyzu
Miroslava Nováka

3)

si vyhrazuje
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní
komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění
dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28.
října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a to:
Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora
Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstka primátora
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje

4)

jmenuje
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6 uzavřené se společností
Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a
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Usnesení

to:
Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora
Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstka primátora
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje

ZM_M 14
(zn.předkl.)
Návrh na změnu usnesení ZM č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 týkající
35
se zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti
Usnesení číslo: 0027/ZM1418/2
k usnesení č. 00135/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

mění
bod 6) svého usnesení č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 takto:
”6) svěřuje
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- dotací
- veřejných zakázek (pro všechny resorty)
- sdružených nákupů a kapitálových účastí”

2)

mění
bod 7) svého usnesení č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 takto:
”7) svěřuje
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- životního prostředí
- vodního hospodářství a zemědělství
- komunálním
- živnostenského úřadu
- IT služeb a outsourcingu”
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ZM_M 15
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům
statutárního města Ostravy v rámci Integrovaného operačního
programu

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0028/ZM1418/2
k usnesení č. 9856/RM1014/130
k usnesení č. 2454/ZM1014/32
k usnesení č. 11212/RM1014/145
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům “Komunikace, chodníky a
parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír” a “Sportovní areál U Cementárny, I.etapa”,
uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 16
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Izolační zeleň města
Ostrava - projekt 04” v rámci Operačního programu Životní prostředí,
potvrzení o přijetí dotace

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0029/ZM1418/2
k usnesení č. 00049/RM1418/4
k usnesení č. 4983/RM1014/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká republika
- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO:
00164801 na projekt “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” dle Rozhodnutí o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a
o potvrzení přijetí dotace podpisem dokumentu “Potvrzení o přijetí dotace” dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
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ZM_M 17
Schválení Pravidel v rámci podání žádosti o příspěvek k projektu
“Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad”

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0030/ZM1418/2
k usnesení č. 00050/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí o schválení Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek pro rok 2015/2016 Státního fondu dopravní infrastruktury dle přílohy č.1 předloženého
materiálu

2)

schvaluje
Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok
2015/2016 Státního fondu dopravní infrastruktury dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
souhlasí se zněním čestného prohlášení k projektu “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský
hrad” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 18
Smlouva, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dohoda o úpravě soupisu
dokladů a účtů k projektu “EKOTERMO III” v rámci Operačního
programu Životního prostředí

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0031/ZM1418/2
k usnesení č. 9918/RM1014/131
k usnesení č. 00123/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 12127373 o poskytnutí podpory mezi statutárním městem Ostrava a
Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “EKOTERMO III” z Operačního programu
Životního prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká republika
- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO:
00164801 na projekt “EKOTERMO III” dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
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Usnesení

předloženého materiálu
a
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce č. 12127373 mezi statutárním
městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “EKOTERMO III” spolufinancovaného z
Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 19
Posouzení Smlouvy o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o
poskytnutí dotace k projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les výsadba zeleně” v rámci Operačního programu Životního prostředí

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0032/ZM1418/2
k usnesení č. 00124/RM1418/5
k usnesení č. 5877/RM1014/77
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 13147866 o poskytnutí podpory mezi příjemcem statutárním městem
Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “Rozšíření
výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” z Operačního programu Životního prostředí dle
přílohy č.1 předloženého materiálu
a
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká
republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČO: 00164801 na projekt “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” dle
podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 20
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v
Ostravě
Usnesení číslo: 0033/ZM1418/2
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 00196/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

volí
navržené kandidáty
1.
1.
1.
1.

paní ŠXXXX BXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní MXXXXXXXX XXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní JXXX MXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Ing. JXXX PXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
2)

přijímá
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní AXXXXXXX GXXXXXXXX,
trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě

ZM_M 21
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro
projekt “Modernizace výuky na základních školách městského obvodu
Slezská Ostrava”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0034/ZM1418/2
k usnesení č. 00027/RM1418/3
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být
uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava o
financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 2013 a poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na
Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 75082616 na projekt “Modernizace
výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava” dle přílohy č.1 předloženého
materiálu
b) s podmínkami dle čl. IV, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
uvedené v příloze č.1 předloženého materiálu
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ZM_M 22
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Ekoškolky - MŠO,
Špálova a MŠO, Poděbradova”

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0035/ZM1418/2
k usnesení č. 00048/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon
práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu)
nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace dle čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v
příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 23
(zn.předkl.)
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č.
35
14168783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v
rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Zateplení
školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část”
Usnesení číslo: 0036/ZM1418/2
k usnesení č. 00121/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu
MOaP - 1. část” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve
prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od
ukončení realizace akce dle č. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm.
c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 24
(zn.předkl.)
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č.
35
14168833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v
rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Zateplení
školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část”
Usnesení číslo: 0037/ZM1418/2
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Usnesení

k usnesení č. 00122/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu
MOaP - 2. část” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve
prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od
ukončení realizace akce dle č. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm.
c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 25
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro
projekt “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici
Světlovské”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0038/ZM1418/2
k usnesení č. 00116/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která měla být
uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Proskovice na financování z
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 od poskytovatele
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 75082616 na projekt “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro
pěší na ulici Světlovské” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) s podmínkami dle čl. IV, bodu 5. 3 smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 26
(zn.předkl.)
Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt
35
“Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských
Horách a Hulvákách”
Usnesení číslo: 0039/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
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1)

Usnesení

souhlasí
s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě Mariánských Horách a Hulvákách” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen,
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon
práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu)
nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III, bod 5) písmeno e) smlouvy
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 27
(zn.předkl.)
Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt
35
“Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar.
Hory”
Usnesení číslo: 0040/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s tím, že předmět podpory projektu “Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v
Ostravě - Mar. Hory” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve
prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od
ukončení realizace akce dle čl. III, bod 5) písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 28
(zn.předkl.)
Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
35
prostředí České republiky
Usnesení číslo: 0041/ZM1418/2
k usnesení č. 00120/RM/1418/5
k usnesení č. 1247/RM1014/18
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s tím, že předmět podpory projektu REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x
STŘEDISKO “ODRA” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven
ve prospěch jiné osoby (s výjimkou věcných břemen odsouhlasených Státním fondem
životního prostředí České republiky) nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce dle čl.
III. bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace
v příloze č. 2 předloženého materiálu
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ZM_M 29
(zn.předkl.)
Souhlas s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
35
rady Moravskoslezsko na financování projektu Modernizace výuky v ZŠ
Krásné Pole
Usnesení číslo: 0042/ZM1418/2
k usnesení č. 11200/RM1014/145
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být
uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Krásné Pole a
poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně
2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 75082616 o financování projektu
Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 dle přílohy č.1 předloženého materiálu
b) s podmínkami dle čl. IV. bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
uvedené v příloze č.1 předloženého materiálu

ZM_M 84
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II”, poř. č.
245/2014

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0043/ZM1418/2
k usnesení č. 00221/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II”, poř.
č. 245/2014, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu

ZM_M 85
(zn.předkl.)
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2014 35
2018, a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného
občanství a cen města
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Usnesení číslo: 0044/ZM1418/2
k usnesení č. 00229/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

zřizuje
pro volební období 2014 - 2018 výbory zastupitelstva města:
a) statutový
b) pro udělování čestného občanství a cen města

2)

stanoví
pro volební období 2014 - 2018 počet členů:
a) výboru statutového na 13
b) výboru pro udělování čestného občanství a cen města na 7

3)

volí
pro volební období 2014 - 2018
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
a) předsedou statutového výboru
Ing. Tomáše Macuru, MBA
b) členy statutového výboru
JUDr. Josefa Babku
Ing. Břetislava Gibase
Mgr. Renatu Kolkovou
Františka Šichnárka
Mgr. Šárku Tekielovou
Petra Dlabala
Ing. Petra Mihálika
Ing. Petru Bernfeldovou
Ing. Vladimíra Stuchlého
Bc. Radomíra Mandoka
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Ing. Lumíra Palyzu
Mgr. Michala Noska
4)

volí
pro volební období 2014 - 2018
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
a) předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města
Ing. Tomáše Macuru, MBA
b) členy výboru pro udělování čestného občanství a cen města
Ing. Břetislava Gibase
Ing. Lumíra Palyzu
RSDr. Oldřicha Jakubka
Mgr. Petra Šimíčka
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D.
Ing. Jiřího Výtiska

ZM_M 86
Úprava závazného ukazatele - dodatek
Usnesení číslo: 0045/ZM1418/2
k usnesení č. 00212/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Národní divadlo moravskoslezské o 809 tis.Kč
Divadlo loutek o 80 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 150 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 140 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 144 tis.Kč
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b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci
Dům dětí a mládeže Poruba o 1 841 tis.Kč

ZM_M 87
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se vydává
cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0046/ZM1418/2
k usnesení č. 00214/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku města Ostravy, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
města Ostravy č. 15

2)

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 1.
náměstek primátora Ing. Lumír Palyza

ZM_M 88
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se zrušuje
vyhláška města Ostravy, městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o
místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí městského obvodu

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0047/ZM1418/2
k usnesení č. 00216/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku města Ostravy, kterou se zrušuje vyhláška města
Ostravy, městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o místním poplatku za povolení k vjezdu s
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí městského obvodu

2)

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 1.
náměstek primátora Ing. Lumír Palyza
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ZM_M 89
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
35
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Usnesení číslo: 0048/ZM1418/2
k usnesení č. 00217/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2)

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 1.
náměstek primátora Ing. Lumír Palyza

ZM_M 90
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům
statutárního města Ostravy v lokalitě na ul. Sirotčí v rámci
Integrovaného operačního programu

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0049/ZM1418/2
k usnesení č. 00219/RM1418/6
k usnesení č. 9505/RM1014/124
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
se zněním Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu k projektu
“Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí” dle přílohy č.1 předloženého materiálu a projektu “Víceúčelové
hřiště Sirotčí” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 91
Stanovení odměn a jiných peněžitých plnění členům ZMO, členům
výborů ZMO a komisí RMO
Usnesení číslo: 0050/ZM1418/2
k usnesení č. 00208/RM1418/6
k usnesení č. 00209/RM1418/6
k usnesení č. 00210/RM1418/6
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Zastupitelstvo města
1)

stanovuje
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 17.12.2014
následovně:
a) člen zastupitelstva - základní odměna 1620 Kč + příplatek podle počtu obyvatel 820 Kč, tj.
celkem 2440 Kč,
b) člen rady - základní odměna 5230 Kč,
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4570 Kč,
d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3270 Kč,
e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 820 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod
písm. b) - d) v uvedeném pořadí,
f) náměstek primátora (neuvolněný) - základní odměna 7509 Kč + příplatek podle počtu
obyvatel 56560 Kč, tj. celkem 64069 Kč, přičemž tento příplatek se stanovuje jako nejvýše
možný dle počtu obyvatel k 1. lednu příslušného kalendářního roku,
g) náměstkovi primátora (neuvolněnému) se neposkytuje příplatek podle počtu obyvatel za
funkce uvedené pod písm. b) - d),
přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto:
a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do celkové měsíční
odměny ve všech případech,
b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí,
c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož výboru
(komise)

2)

schvaluje
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům
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zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni dle přílohy č. 1
tohoto materiálu
3)

schvaluje
Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům výborů zastupitelstva města a členům
komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

ZM_M 92
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního
města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek
zřízených městem

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0051/ZM1418/2
k usnesení č. 00275/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
poskytnout bezúročné zápůjčky zaměstnancům, kteří jsou uvedeni včetně výše a účelu
zápůjčky v příloze č. 1 tohoto materiálu, dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu
zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek
zřízených městem
a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci v závislosti na účelu zápůjčky smlouvu o bezúročné
zápůjčce dle přílohy č. 2 nebo 3 tohoto materiálu

ZM_M 93
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Zahrada nové mateřské
školky v MOb Krásné Pole v přírodním stylu” v rámci Operačního
programu Životní prostředí a Potvrzení o přijetí dotace

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0052/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká
republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10,
IČO: 00164801 na projekt “Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním
stylu” dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z
nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně
po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. A, písm. c), odrážka 6 Podmínek poskytnutí
dotace uvedených v příloze č.2 předloženého materiálu
b) s potvrzením o přijetí dotace dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

ZM_M 94
Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické
úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” v rámci Operačního programu
životní prostředí

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0053/ZM1418/2
k usnesení č. 11203/RM1014/145
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14191343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, která by měla být uzavřena mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Stará Bělá, na financování z Operačního programu Životní prostředí, a
poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “Energetické úspory
objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a
o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele Ministerstva
životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na
projekt “Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” dle Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, viz příloha č. 2 předloženého materiálu

2)

souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu, ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z
nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně
5 let od ukončení realizace akce dle čl. III, bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu
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Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické
úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá” v rámci
Operačního programu Životní prostředí

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0054/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14191463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará
Bělá, na financování z Operačního programu Životní prostředí, a Státním fondem životního
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na
financování projektu “Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá” dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
a
o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele Ministerstva
životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,IČO: 00164801 na
projekt “Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá” dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, viz příloha č. 2 předloženého materiálu

2)

souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu, ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z
nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně
5 let od ukončení realizace akce dle čl. III, bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 96
(zn.předkl.)
Schválení smlouvy č. 14191833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
35
životního prostředí České republiky
Usnesení číslo: 0055/ZM1418/2
k usnesení č. 00204/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
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vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen,
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon
práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu)
nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 6.11.2014
pod č. j. 115D222005226/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5,
písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 97
Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životní prostření na projekt “Energetické úspory objektu Na
Svobodě 3139, Ostrava - Martinov”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0056/ZM1418/2
k usnesení č. 00280/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Energetické úspory objektu Na Svobodě
3139, Ostrava - Martinov” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z
nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po
dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu a čl. A písm. c) Podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2
předloženého materiálu

ZM_M 98
Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt “Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66,
Ostrava - Muglinov”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0057/ZM1418/2
k usnesení č. 00207/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s návrhem Smlouvy č. 14203373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
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ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava na financování z operačního
programu Životní prostředí a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 na projekt “Zateplení
a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov” dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) s podmínkami dle čl. III., bod 5, písm.e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c)
podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové
30
hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné
finanční výpomoci
Usnesení číslo: 0058/ZM1418/2
k usnesení č. 11055/RM1014/143
k usnesení č. 00060/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1191/12 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši
1.411.680,-Kč,
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny

2)

rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
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- pozemek parc. č. 1191/1 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictvíXXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX,
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši
1.632.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny
3)

rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1191/10 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX,
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši
1.071.680,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny

4)

rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1191/13 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX
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XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši
1.035.640,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny
5)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) - 4) návrhu tohoto usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky,
že tyto statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

6)

rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodě 1) - 4) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Krásné Pole dle ust. čl. 9 odst.2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č.
14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že tyto
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

7)

rozhodlo
o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro městský obvod Krásné Pole ve výši 2 576 tis. Kč,
na výkupy pozemků, se splatností 3 roky, dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení

8)

rozhodlo
schválit rozpočtové opatření
u MMO
Zvyšuje investiční půjčené prostředky obcím
§ 3412, pol. 6441, ORJ 120, ORG 18, ÚZ 8113 o ........................................2 576 tis. Kč
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Snižují se kapitálové výdaje
§ 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o .....................................................2 576 tis. Kč

u MOb Krásné Pole
Zvýší dlouhodobě přijaté půjčené prostředky na
pol. 8123, ÚZ 8113 o ..............................................................................2 576 tis. Kč
Zvýší kapitálové výdaje na
§ 3412, pol. 6130, ÚZ 8113 o ..................................................................2 576 tis. Kč

ZM_M 31
Návrh úplatně nenabýt pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú.
Krásné Pole, obec Ostrava; bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava a bezúplatně nenabýt pozemek v k.ú. Krásné
Pole, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví SMO

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0059/ZM1418/2
k usnesení č. 00010/RM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
úplatně nenabýt pozemky
- parc.č. 555/9 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
- parc.č. 2318 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
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Praha 2 - Nové Město
do vlastnictví statutárního města Ostrava
2)

rozhodlo
bezúplatně nabýt pozemek
- parc.č. 555/9 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 - Nové Město
do vlastnictví statutárního města Ostrava
a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy
bezúplatně nenabýt pozemek
- parc.č. 2318 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 - Nové Město
do vlastnictví statutárního města Ostrava

ZM_M 32
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemky v k.ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení číslo: 0060/ZM1418/2
k usnesení č. 00040/RM1418/3
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
úplatně nenabýt pozemky:
- p.p.č. 1058 ostatní plocha

Strana 44/111

(zn.předkl.)
30

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- p.p.č. 1059 ostatní plocha
- p.p.č. 1060 ostatní plocha
- p.p.č. 1061 ostatní plocha,
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové
Město, IČO: 69797111

2)

rozhodlo
bezúplatně nabýt pozemky:
- p.p.č. 1058 ostatní plocha
- p.p.č. 1059 ostatní plocha
- p.p.č. 1060 ostatní plocha
- p.p.č. 1061 ostatní plocha,
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2- Nové Město,
IČO: 69797111

3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.p.č. 1058, p.p.č. 1059, p.p.č. 1060 a p.p.č. 1061, vše
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem

4)

rozhodlo
označit pozemky p.p.č. 1058, p.p.č. 1059, p.p.č. 1060 a p.p.č. 1061,
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem
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Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Nová Ves u Ostravy

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0061/ZM1418/2
k usnesení č. 00087/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nabýt bezúplatně z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, IČO 69797111 do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30
Ostrava, IČO 00845451 nemovitý majetek se všemi součástmi (trvalé porosty), a to:
pozemek p.p.č. 521/1 - ostatní plocha, silnice,
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. UZSVM/O/15254/2014-HMSU, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 34
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0062/ZM1418/2
k usnesení č. 00089/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek svěřený dle
ust. čl. 9 odst. 1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění, městskému obvodu Hrabová:
- pozemek parc.č. 269/1 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové
evidenci města veden pod inventárním č. 77237 v hodnotě 83 448,- Kč,
- pozemek parc.č. 300 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové
evidenci města veden pod inventárním č. 69192 v hodnotě 173 240,- Kč,
- pozemek parc.č. 304/15 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové
evidenci města veden pod inventárním č. 113743 v hodnotě 423 157,- Kč,
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- pozemek parc.č. 304/16 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové
evidenci města veden pod inventárním č. 113744 v hodnotě 239 297,- Kč,
- pozemek parc.č. 318
ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové
evidenci města veden pod inventárním č. 69827 v hodnotě 13 613,- Kč,
- pozemek parc.č. 333/17 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové
evidenci města veden pod inventárním č. 113746 v hodnotě 85 205,- Kč,
- pozemek parc. č. 3135/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113742 v hodnotě 717 609,- Kč,
- pozemek parc. č. 3135/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113748 v hodnotě 1 132 074,- Kč,
- pozemek parc. č. 3135/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, obec
Ostrava, v majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113749 v hodnotě 285 205,Kč,
- pozemek parc.č. 3135/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113745 v hodnotě 588 767,- Kč,
- chodníky na pozemcích:
parc. č. 3135/7 ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 3135/8 ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 3135/9 ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 3135/10 ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedené pod inv. č. 110101 v
pořizovací hodnotě 3 306 315,33 Kč
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek svěřený městskému obvodu
Hrabová dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013,
Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 35
Návrh na svěření majetku městským obvodům Slezská Ostrava,
Petřkovice a Ostrava-Jih

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0063/ZM1418/2
k usnesení č. 00090/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, městskému
obvodu
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a) Petřkovice
- stavba cyklostezky - úseku Hornické muzeum - Koblovský most, úsek od vstupní brány do
Hornického muzea na Landeku po hranici katastrálního území Petřkovice u Ostravy/Koblov,
stavba na pozemku parc.č. 1278/1, parc.č. 1338, parc.č. 1342, parc.č. 1343 a parc.č. 1344 v k.ú.
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, v majetku města vedeno pod inv.č. 139287, v hodnotě 2
072 339,31Kč,
b) Ostrava-Jih
- stavba cyklostezky vybudovaná v rámci stavby “Cyklistická stezka ul. Čujkovova”, stavba
na pozemku p.p.č. 654/53, p.p.č. 654/18, p.p.č. 654/32, p.p.č. 612/65, p.p.č.1394, p.p.č. 1396/4,
p.p.č. 1395/1, p.p.č. 1392/2, p.p.č. 1392/1, p.p.č. 654/52, p.p.č. 1395/4 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava a p.p.č. 884/12, p.p.č. 884/13, p.p.č. 801/1 a p.p.č. 996 v k.ú. Hrabůvka,
obec Ostrava, v majetku města vedeno pod inv.č. 146152 v hodnotě 3 355 325,28Kč
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Petřkovice, 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění

3)

žádá
starostu městského obvodu Petřkovice
o zajištění udržitelnosti projektu “Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský most” dle
podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev.č.
1847/2012/OER a dodatku č. 1 a o spolupráci s odborem ekonomického rozvoje při
administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu
Vyřizuje:

Ivo Mikulica,
starosta Městského obvodu Petřkovice

T: 24.07.2018

ZM_M 36
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Polanka nad Odrou

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0064/ZM1418/2
k usnesení č. 00158/RM1418/5
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Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit majetek statutárního města Ostravy, uvedený v příloze č.1 předloženého
materiálu, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu Polanka
nad Odrou

2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Polanka nad Odrou dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 38
(zn.předkl.)
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory,
30
obec Ostrava
Usnesení číslo: 0066/ZM1418/2
k usnesení č. 00154/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nevyužít předkupní právo ke stavbě garáže na pozemku p.č.st. 3031 v k. ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM_M 39
(zn.předkl.)
Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava do vlastnictví
30
statutárního města Ostravy (Pustkovecké údoli)
Usnesení číslo: 0067/ZM1418/2
k usnesení č. 00072/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit spoluvlastnické podíly k níže uvedeným pozemkům v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
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a to:
- k pozemku parc. č. 2045/2
- k pozemku parc. č. 2055/2
- k pozemku parc. č. 2055/3
- k pozemku parc. č. 2056/2
- k pozemku parc. č. 2061/2
- k pozemku parc. č. 2062/2
od
- IXXXX HXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/6 ke každému z výše uvedených
pozemků,
- Ing. RXXXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXX XXX XXX XX,spoluvlastnický podíl 1/6 ke každému z výše uvedených pozemků,
- FXXXXXXXX HXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXX, spoluvlastnický podíl 1/3 ke
každému z výše uvedených pozemků,
- MXXXX HXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XX, zastoupené opatrovníkem, na základě
Listiny o ustanovení opatrovníka ze dne 14.3.2013, MXXXX MXXXXXXXXX, rok narození
XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XX,
spoluvlastnický podíl 1/3 ke každému z výše uvedených pozemků

ZM_M 40
Návrh záměru darovat nemovitosti ve “Strategické průmyslové zóně
Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec
Sedlnice
Usnesení číslo: 0068/ZM1418/2
k usnesení č. 00157/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru darovat níže uvedené pozemky :

Strana 50/111

(zn.předkl.)
30

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- parc. č. 1121/35 - travní porost o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1121/2
- parc. č. 1122/49 - orná půda o výměře 1362 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/8
- parc. č. 1122/38 - orná půda o výměře 441 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/10
- parc. č. 1122/11 - orná půda o výměře 4215 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/11
- parc. č. 1122/15 - orná půda o výměře 32 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/15
- parc. č. 1122/47- ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2,
- parc. č. 1122/48 - ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2
- parc. č. 1122/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2,
vše odděleno z pozemku parc. č. 1122/23 - ostatní plocha, silnice
- parc. č. 1122/25 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 488 m2, oddělený z pozemku parc. č.
1122/25
- parc. č. 1122/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2
- parc. č. 1122/39 - orná půda, o výměře 335 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1122/29
- parc. č. 1127/2 - zast.plocha, zbořeniště o výměře 59 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1127
- parc. č. 1129/20 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 138 m2, oddělený z pozemku
1129/3
- parc. č. 1129/15 - ostatní plocha, manip. plocha o výměře 310 m2, oddělený z pozemku parc.
č. 1129/6
- parc. č. 1129/14 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc.
č. 1129/7
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- parc. č. 1129/8 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 340 m2, oddělený z pozemku parc. č.
1129/8
- parc. č. 1130/4 - travní porost o výměře 97 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1130/4
- parc. č. 1130/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m2, oddělený z pozemku parc.
1130/8
- parc. č. 1559/19 - vodní pl., tok umělý o výměře 254 m2, oddělený z pozemku 1159/9,
vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice
na základě geometrického plánu GP č. 1904-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem
Harapatem dne 21.10.2014,
dále:
- parc. č. 1331/4 - travní porost o výměře 250 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1331/2
- parc. č. 1332/8 - travní porost o výměře 198 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1332/2
- parc. č. 1332/7 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 331 ,m2, oddělený z pozemku
parc. č. 1332/3
- parc. č. 1336/2 - travní porost o výměře 609 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1336
-parc. č. 1339/26 - orná půda o výměře 1140 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1339/2
- parc. č. 1340/50 - ostatní plocha. jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený z pozemku parc. č.
1340/26
- parc. č. 1340/47 - ostatní plocha,jiná plocha o výměře 1997 m2, oddělený z
pozemku 1340/27
- parc. č. 1340/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2, oddělený z pozemku
parc. č. 1340/28

Strana 52/111

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- parc. č. 1340/59 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc. č.
1340/29
- parc. č. 1340/52 - ostatní plocha, ostatní komunikce o výměře 243 m2, oddělený z pozemku
parc. č. 1340/35
- parc. č. 1356/17 - travní porost o výměře 5713 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1356/2
- parc. č. 1366/8 - orná půda o výměře 187 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1366/3
- parc. č. 1366/9 - orná půda o výměře 89 m2,oddělený z pozemku parc. č. 1366/3
- parc. č. 1441/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, oddělený z pozemku parc. č.
1441
- parc. č. 1469/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, oddělený z pozemku
1469/4
na základě geometrického plánu GP č. 940-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem
Harapatem dne 21.10.2014,
-vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (Strategická
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov),
za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit

ZM_M 41
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0069/ZM1418/2
k usnesení č. 00092/RM1418/4
k usnesení č. 10920/RM1014/141
Zastupitelstvo města
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rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 768/2, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, od vlastníka Asental Land,
s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za kupní
cenu 2.362.850,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město
Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu
Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že
nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého
vlastnictví

4)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 3273/1
- parc.č. 3274
- parc.č. 3342
- parc.č. 3344
- parc.č. 3388
od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, za cenu obvyklou celkem 791.200,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 42
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz, Petřkovice u
30
Ostravy, Mariánské Hory, Hošťálkovice a záměr města neprodat
nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, Přívoz, a nezřídit služebnost
chůze a jízdy k pozemku v k. ú. Přívoz

Strana 54/111

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Usnesení číslo: 0070/ZM1418/2
k usnesení č. 00164/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek p.p.č. 543/12 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 157 m2,
který vznikne sloučením části pozemku p.p.č. 543/11 o výměře 86 m2 označené písmenem
b a části pozemku p.p.č. 517/1 o výměře 71 m2 označené písmenem a
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1212-54/2008 ze dne 10.4.2008
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek parc. č. 570/4 – zahrada o výměře 150 m2,
který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 570/1 - zahrada
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1837-51/2014 ze dne 18.8.2014
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Petřkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek p.p.č. 150/27 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 227 m2,
který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 150/27 – ost. plocha, jiná plocha
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1983-13/2014 ze dne 24.3.2014
vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
-svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
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4)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek parc. č. 471/12
- pozemek parc. č. 471/13
- pozemek parc. č. 471/14
- pozemek parc. č. 471/15
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Petřkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

5)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek parc. č. 1608/1
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

6)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- pozemek p.p.č. 167/4
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

7)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- pozemek p.č.st. 269
- pozemek p.p.č. 41/2
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu
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ZM_M 43
(zn.předkl.)
Návrh na prodej části pozemku pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
30
Usnesení číslo: 0071/ZM1418/2
k usnesení č. 00153/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 306/67 ovocný sad o výměře 173 m2, který vznikne oddělením z
pozemku p.p.č. 306/1 ovocný sad na základě geometrického plánu č. 2333-118/2012 ze dne
3.12.2012 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
společnosti Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 700 30
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
zastoupena Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva
za celkovou kupní cenu ve výši 141.861,-Kč
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 44
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat spoluvl. podíl pozemku v k. ú. Pustkovec,
30
obec Ostrava; Návrh na záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Lhota u
Ostravy, obec Dolní Lhota
Usnesení číslo: 0072/ZM1418/2
k usnesení č. 00009/RM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku parc. č. 3972 v k. ú. Pustkovec,
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Pustkovec
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. st. 467 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Dolní
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Lhota, za podmínky, že statutární město Ostrava tento pozemek nabude do svého vlastnictví
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 45
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec
30
Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 0073/ZM1418/2
k usnesení č. 11238/RM1014/145
k usnesení č. 00008/RM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města neprodat
část pozemku parc.č. 1300 o výměře 93 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeného městskému
obvodu Svinov, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek p.č.st. 1640, zast. plocha o výměře 193 m2, který vznikne oddělením části pozemku
p.č.st. 1640 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1789-40/2010 ze dne
12.2.2010 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Vítkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 46
Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č. 358/7 v k.ú. Vítkovice,
návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 387/3 v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0074/ZM1418/2
k usnesení č. 00035/RM1418/3
Zastupitelstvo města
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rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 358/7 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Vítkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 387/3 - vodní plocha o výměře 1 m2 v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Proskovice, který vznikne oddělením z
pozemku parc.č. 387/2 na základě geometrického plánu č. 799-12/2014 ze dne 26.2.2014

ZM_M 47
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 754, k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0075/ZM1418/2
k usnesení č. 00039/RM1418/3
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, nesvěřenou
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
pozemek parc.č. 754
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 48
Návrh na prodej pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0076/ZM1418/2
k usnesení č. 00070/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
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o prodeji pozemku:
- parc.č. 1335/66 o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č.
1335/28, podle geometrického plánu č. 2116-178a/2013 ze dne 8.1.2014,
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČO: 247 29 035
za kupní cenu 6.600,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3
předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 49
Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0077/ZM1418/2
k usnesení č. 00071/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek parc. č. 920/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu
za kupní cenu 92.880,- Kč spolu
znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč

s

úhradou nákladů

spojených s

vypracováním

do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX
a Ing.XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, oba bytem XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

ZM_M 50
Návrh prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0078/ZM1418/2
k usnesení č. 00100/RM1418/4
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30
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 2743/14 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez svěření městskému obvodu
do společného jmění manželů XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX
XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště X XXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu 28.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

ZM_M 51
Návrh prodat pozemek p.p.č. 1062 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul.
Mariánskohorská)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0079/ZM1418/2
k usnesení č. 00168/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodeji
- pozemku p.p.č. 1062 za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy
do společného jmění manželů
panu SXXXXXXXXXXX VXXXXXX, datum narození XXXXX bytem XXXXXXXX
XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXX a paní Mgr. JXXX VXXXXXX, datum
narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXX
a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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ZM_M 52
Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 561/1, k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0080/ZM1418/2
k usnesení č. 00161/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek p.p.č. 561/1, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Michálkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 54
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava a návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl
nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0081/ZM1418/2
k usnesení č. 00068/RM1418/4
k usnesení č. 00093/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 4118/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Slezská Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 631, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Slezská Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
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Usnesení

rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad
Odrou, obec Studénka, a to pozemků:
- parc.č. 277
- parc.č. 2200/37
- parc.č. 2226/9
- parc.č. 2243/3
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 55
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0082/ZM1418/2
k usnesení č. 00069/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p.č.st. 1652, zastavěná
plocha, o výměře 7 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 306/1, ovocný
sad dle geometrického plánu č. 2323-348/2012 ze dne 3.12.2012
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035,sídlo Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, za cenu obvyklou 10.000,-Kč s tím, že ČEZ Distribuce, a.s. uhradí
statutárnímu městu Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.600,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 56
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (ul. Zelená - P. Křičky)
Usnesení číslo: 0083/ZM1418/2
k usnesení č. 00036/RM1418/3
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30
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc. č. 2727/12 o výměře 444 m2 z celkové výměry 10491 m2
- část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 386 m2 z celkové výměry 1222m2
vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
dle zákresů, které jsou přílohou č. 1 str. 5 a 6 předloženého materiálu

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- části pozemků parc. č. 2727/12 o výměře 186 m2 a 134m2, tj. 320 m2 z celkové výměry
10491 m2
- část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 662 m2 z celkové výměry 1222m2
vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
dle zákresů, které jsou přílohou č. 2 str. 7 a 8 předloženého materiálu

ZM_M 57
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Martinov ve Slezsku,
obec Ostrava, které jsou součástí sportovního areálu DPO
Usnesení číslo: 0084/ZM1418/2
k usnesení č. 00167/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
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že město nemá záměr prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to:
- pozemek parc. č. 2424/3
- pozemek parc. č. 2424/4

ZM_M 58
Návrh na uzavření směnné smlouvy (Gravitační odvodnění Hrušova)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0085/ZM1418/2
k usnesení č. 00160/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření směnné smlouvy
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4-Nusle,
IČO: 659 93 390,
za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu a
uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 59
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev.č. 2064/2007/MJ
30
ze dne 20.11.2007 uzavřené s Českou republikou - Ministerstvem vnitra
(Dopravní inspektorát Ostrava-Vítkovice)
Usnesení číslo: 0086/ZM1418/2
k usnesení č. 00084/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 2064/2007/MJ ze dne 20.11.2007
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČO: 008 45 451 a Českou
republikou -Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 30. dubna
1682/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 751 51 502
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 60
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí vodohospodářského majetku ze svěření městského
30
obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku statutárního města Ostrava a
záměr pronajmout vodohospodářský majetek
Usnesení číslo: 0087/ZM1418/2
k usnesení č. 00088/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odejmutí vodohospodářského majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih v
souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a to
•

jednotné kanalizace DN 300, DN 400, DN 500 na ul. Drůbeží, Koncová, Špillarova
v celkové délce 1 519,34 m, uložené v pozemcích k.ú. Výškovice u Ostravy, obec
Ostrava, v pořizovací ceně 416.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 61
Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec
Ostrava.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0088/ZM1418/2
k usnesení č. 00091/RM1418/4
k usnesení č. 10918/RM1014/141
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
do společného jmění manželů
XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč, která bude uhrazena v 96. pravidelných měsíčních
splátkách a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 62
Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem F.K. a uzavření smluv o
zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0089/ZM1418/2
k usnesení č. 00097/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar
•

vodovodního řadu DN 80 v celkové délce 204 m,

vybudovaného v rámci stavby “Prodloužení vodovodního řadu, ul. Na Luhu, Ostrava Hrabová” a uloženého v pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava:
- parc.č. 1521/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1521/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1522/2 - orná půda,
- parc.č. 1522/1 - orná půda,
s dárcem
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX, narozen roku XXXXX
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Hrabová, PSČ 720 00
2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 1521/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXX XXXXXXvá, rok narození 1XXX
bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXá,
s uvedeným vlastníkem,
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za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v
uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze dne 3.9.2014,
na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva
k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené
v bodě 1) tohoto usnesení
3)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu k pozemkům:
parc. č. 1521/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 1522/2 – orná půda,
oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:
manželé
Ing. XXXXX XXXář, rok narození 1XX4
Ing. arch. XXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX4
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Les,
s uvedenými vlastníky,
za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v
uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze dne
3.9.2014, na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu
vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava na základě
darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

4)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 1522/1 – orná půda
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví:
Ing. XXXXXXXXX XXXXný, rok narození 1XX2
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá,
vlastník podílu ve výši 1/2,
XXXXX XXXXXý, rok narození 1XX7
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá,
vlastník podílu ve výši 1/2,
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s uvedenými vlastníky,
za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v
uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze dne 3.9.2014,
na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva
k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené
v bodě 1) tohoto usnesení

ZM_M 63
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33 ze
dne 25.6.2014, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará
Bělá, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0090/ZM1418/2
k usnesení č. 00159/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

zrušuje
bod 3) usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014,
kterým rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

2)

rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 3839/1
- pozemek parc.č. 2904/3, trvalý travní porost o výměře 300 m2, který vznikne oddělením z
pozemku parc.č. 2904/3 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá
za
- pozemek parc.č. 2902/2
- pozemek parc.č. 2886/15
- pozemek parc.č. 2879/15, trvalý travní porost o výměře 264 m2, který vznikne oddělením z
pozemku parc.č. 2879/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014
- pozemek parc.č. 2902/4, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, který vznikne oddělením z
pozemku parc.č. 2902/1 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014
- pozemek parc.č. 2904/27, trvalý travní porost o výměře 430 m2, který vznikne sloučením
části pozemku parc.č. 2904/10, díl b o výměře 331 m2 a části pozemku parc.č. 2886/3, díl a o
výměře 99 m2 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014
- pozemek parc.č. 3853/16, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, který vznikne
oddělením z pozemku parc.č. 3853/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne
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5.2.2014
ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 3128/1b, PSČ 700
30, IČO: 22836276
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 64
Prohlášení o zániku předkupního práva k pozemkům v k.ú. Dubina u
Ostravy, obec Ostrava zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy
o předkupním právu ev.č. 1973/2008/MJ ze dne 18.8.2008

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0091/ZM1418/2
k usnesení č. 00165/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

prohlašuje
že zaniklo předkupní právo zřízené na základě Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním
právu ev. č. 1973/2008/MJ ze dne 18.8.2008 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

ZM_M 65
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s
EUROVIA CZ, a.s., smluv o zřízení služebnosti s manžely K., MSK, ŘSD
ČR a smlouvy o zániku služebnosti s panem J.M.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0092/ZM1418/2
k usnesení č. 00166/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům:
- parc. č. 1671 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1672 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1673 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1675 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1676 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
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všechny v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 1
IČO: 45274924,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 v částech uvedených
pozemků, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 165,- Kč bez DPH za
1 m2 plochy pozemků zatížených služebností
2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 3078/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:
Manželé
XXXXX XXXXk, rok narození 1XX3
bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba,
XXXXXX XXXXXXXá, rok narození 1XX3
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce,
s uvedenými vlastníky pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 kdekoli v uvedeném
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 2.400,-Kč

3)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 5
předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 3078/1 – ostatní plocha, silnice,
parc. č. 3078/17 - ostatní plocha, silnice,
parc. č. 3078/18 - ostatní plocha, silnice,
všechny v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:
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Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692
DIČ CZ70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711
DIČ CZ00095711,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedených pozemcích v rozsahu
daném geometrickými plány, a to:
- v pozemku parc. č. 3078/1 rozsah vymezen geometrickým plánem č.2466-158a /2013 ze dne
20.8.2013 a body 58, 59, 60, 61, 58, body 116, 117, 124, 123, 116, body 195, 196, 198, 197,
195 a body 210, 211, 213, 212, 210,
- v pozemku parc.č. 3078/1 rozsah vymezen geometrickým plánem č. 2466-158b/2013 ze dne
20.8.2013,
- v uvedených pozemcích rozsah vymezen geometrickým plánem č. 2530-82/2014 ze dne
26.6.2014,
na dobu neurčitou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně
21% DPH,
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou
jeho umístěním
4)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.
6 předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 3078/7 – ostatní plocha, silnice,
parc. č. 3764/28 - ostatní plocha, jiná plocha,
oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO 65993390,
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za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 v pozemku parc. č. 3078/7
v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2466-158a/2013 ze dne
20. 8. 2013 a v pozemku parc. č. 3764/28 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 2530-82/2014 ze dne 26. 6. 2014,
na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.490,-Kč včetně 21% DPH
5)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.
8 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 3818/1 – ostatní plocha, silnice,
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO 65993390,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního přivaděče DN 800 v pozemku parc. č.
3818/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č.
3122-108/2014 ze dne 2. 6. 2014,
na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 69.013,-Kč včetně 21% DPH

6)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zániku služebnosti dle přílohy č. 10 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 862 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem uvedeného pozemku:
XXXX XXXXXXXX, rok narození 1XX3
bydliště U XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
a to bezúplatně

ZM_M 66
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva se

Strana 73/111

(zn.předkl.)
30

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

společností Biocel Paskov a.s.
Usnesení číslo: 0093/ZM1418/2
k usnesení č. 00170/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
se společností
Biocel Paskov a.s., Paskov, Zahradní 762, okres Frýdek - Místek, PSČ 739 21, IČO: 26420317,
za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem odpadovodu specifikovaného v
čl. I., odst. 4. smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva

ZM_M 67
Souhlas s postoupením smluv

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0094/ZM1418/2
k usnesení č. 00163/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
dát souhlas statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s postoupením
smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č.
00769/2002/MJ ze dne 28.5.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy o
budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ze dne 13.8.2014, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
dát souhlas statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s postoupením
smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 06428/2001/MJ ze dne
18.5.2001 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a
budoucí smlouvě nájemní ze dne 9.10.2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
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rozhodlo
o záměru prodat nebytovou jednotku - garáž č. 3034/101 v domě č.p. 3034, který je
součástí pozemku parc. č. 126/8, podíl na spol. částech domu a pozemku ve výši 3057/121257
vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava
nesvěřenou městkému obvodu, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 99
Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0095/ZM1418/2
k usnesení č. 00243/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm.
b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:
a) městskému obvodu Poruba
pozemek parc. č. 995/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 6 552 099,-Kč
v k.ú. Poruba, obec Ostrava
b) městskému obvodu Radvanice a Bartovice
pozemek parc. č. 17/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 676 380,-Kč
pozemek parc. č. 17/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 216 500,-Kč
v k.ú. Bartovice, obec Ostrava
c) městskému obvodu Petřkovice
pozemek parc. č. 1897/1 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně 1 772 800,-Kč
pozemek parc. č. 1899 - ostatní plocha, dráha v pořizovací ceně 41 920,-Kč
v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě
1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba,
1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice
1c) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice
dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků
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ZM_M 100
Návrh na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 195/44 v k.ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0096/ZM1418/2
k usnesení č. 00232/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o bezúplatném nabytí pozemku p.p.č. 195/44 orná půda o výměře 2808 m2 v k.ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2, IČO:01312774
do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451

ZM_M 101
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (lokalita ul. Výstavní - Železárenská, území Karoliny a
Černé louky, ul. Českobratrská a Poděbradova) Návrh na záměr města
prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0097/ZM1418/2
k usnesení č. 00239/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:
pozemek parc. č. 2975/39
část pozemku parc. č. 2975/1 o výměře 440 m2
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
dle zákresu, který je přílohou č. 1 str. 4 předloženého materiálu
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rozhodlo,
že město nemá záměr prodat jeden či soubor některého z níže uvedených pozemků, a to:
pozemek parc. č. 1319/1
pozemek parc. č. 1902/1
pozemek parc. č. 382/1
pozemek parc. č. 235/1
pozemek parc. č. 236/1
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
pozemek parc. č. 115/6
pozemek parc. č. 86/11
pozemek parc. č. 225/2
pozemek parc. č. 244/16
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

3)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 337/141 o výměře 6 m2
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
dle zákresu, který je přílohou č. 3 str. 4 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 102
Návrh Dohody o vzájemném vypořádání závazků po skončení nájmu
bytu výpovědí, ul. Horní 3037/104, Ostrava-Bělský Les
Usnesení číslo: 0098/ZM1418/2
k usnesení č. 00242/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
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na straně věřitele o uzavření Dohody o vzájemném vypořádání závazků
s XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem Horní XXXXXXXX,
Ostrava-Bělský Les,
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

ZM_M 103
(zn.předkl.)
Návrh koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh
30
nenabýt úplatně i bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0099/ZM1418/2
k usnesení č. 00245/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava, od vlastníka XXXXXX
XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu obvyklou 32.410,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
nenabýt úplatně i bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,
od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město

ZM_M 104
Sdělení o způsobu vyřízení anonymního podání souvisejícího s
poskytováním účelových dotací Sportovní basketbalové škole Ostrava
Usnesení číslo: 0100/ZM1418/2
k usnesení č. 00246/RM1418/6
Zastupitelstvo města

Strana 78/111

(zn.předkl.)
31

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
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projednalo
anonymní podání ve věci poskytování účelových dotací Sportovní basketbalové škole Ostrava
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

bere na vědomí
způsob vyřízení anonymního podání dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 105
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
31
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Usnesení číslo: 0101/ZM1418/2
k usnesení č. 00230/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o rozšíření účelu poskytnuté účelové dotace ke krytí provozních a osobních nákladů obchodní
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO 25911368 o ”Výtahy na ochozy a úpravy skyboxů haly ČEZ ARÉNA”, o změně části
neinvestiční dotace ve výši 9 500 000,- Kč na investiční a o navýšení investiční části dotace o
480 210,- Kč

2)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy evid. č. 3301/2013/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle bodu 1) tohoto usnesení a
přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 9 500 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 9 500 tis. Kč

4)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
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Termín: 31.12.2014

ZM_M 106
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací
31
uzavřeným se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (prodloužení
termínů pro použití a vyúčtování dotací, změna části neinvestiční
dotace na investiční)
Usnesení číslo: 0102/ZM1418/2
k usnesení č. 00231/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 2166/2013/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č.
4 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 3299/2013/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy ev. č. 2183/2014/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 8 předloženého
materiálu

4)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 2534/2014/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy
č. 10 předloženého materiálu

5)

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4261, ORJ 161 o 3 000 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 3 000 tis. Kč
6)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení
Termín: 31.12.2014

ZM_M 107
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0103/ZM1418/2
k usnesení č. 00316/RM1418/7
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy pobočnému
spolku:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Poruba-Ves
se sídlem Vřesinská 2229/94, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO 731 84 764
na úhradu kupní ceny ve výši 616.100,- Kč za pozemek parc.č. 2127/2 v k.ú. Poruba, obec
Ostrava, jehož součástí je budova čp. 2229
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 115
(zn.předkl.)
Projednání petice “Zásadní nesouhlas se záměrem orgánů samosprávy
30
prodat parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s
penzionem..”
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Usnesení číslo: 0104/ZM1418/2
k usnesení č. 00310/RM1418/7
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
petici občanů městského obvodu Poruba:”Zásadní nesouhlas se záměrem orgánů samosprávy
prodat parcelu č. 3/1 v k. ú. Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s penzionem - ubytovnou a
restaurací naproti kostela sv. Mikuláše”

2)

souhlasí
se zněním odpovědi petentům, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

ZM_M 68
Úprava závazných ukazatelů u školských příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Ostrava

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0105/ZM1418/2
k usnesení č. 00172/RM1418/5
k usnesení č. 11177/RM1014/144
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičního příspěvku:
- Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.
o 827 tis. Kč
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.
o 379 tis. Kč

ZM_M 69
(zn.předkl.)
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
34
13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými
obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných
vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č.
13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 16.12.2009, č. 5/2010 ze
dne 15.9.2010 a č. 20/2013 ze dne 11.12.2013
Usnesení číslo: 0106/ZM1418/2
k usnesení č. 00174/RM1418/5
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Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských
obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění
obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č.
13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 15.12.2009, č. 5/2010 ze dne 15.9.2010 a č.
20/2013 ze dne 11.12.2013

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše uvedenou obecně závaznou vyhlášku náměstek primátora Ing.
Zbyněk Pražák, Ph.D.

ZM_M 70
Návrh na poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček,
příspěvková organizace, zapojením výnosů z prodeje svěřeného
přebytečného majetku

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0107/ZM1418/2
k usnesení č. 11081/RM1014/143
k usnesení č. 00103/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova
5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, ve výši 55 tis. Kč na částečné krytí nákladů
spojených s pořízením generátoru výroby kyslíku Newlife

2)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi
statutárním městem Ostrava a Dětským centrem Domeček, příspěvkovou organizací,
Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 dle bodu 1) tohoto usnesení a dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují
investiční transfery na ORJ 170
na § 3529, pol. 6351, ORG 4245 ............ o 55 tis. Kč
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- zvyšují
kapitálové příjmy na ORJ 170
na § 3529, pol. 3113, ORG 4245 ............. o 55 tis. Kč
4)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

5)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 19.12.2014

schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace Dětskému centru Domeček,
příspěvkové organizaci, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, o 55 tis. Kč

ZM_M 71
Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci
projektu Přístrojové vybavení iktového centra

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0108/ZM1418/2
k usnesení č. 00107/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2706/2012/KZ dle
přílohy č. 7 předloženého materiálu

2)

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu roku 2013 Městské nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace - snížení investiční dotace o 30 tis. Kč a zvýšení neinvestičního příspěvku o 30 tis.
Kč

ZM_M 72
Návrh dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí finančních prostředků
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci
investičních akcí Rekonstrukce IT infrastruktury, Rekonstrukce
oddělení ortopedie a urologie a Rekonstrukce stravovacího provozu
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Usnesení číslo: 0109/ZM1418/2
k usnesení č. 00108/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření
- dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2966/2013/KZ dle přílohy č. 8
předloženého materiálu
- dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2967/2013/KZ dle přílohy č. 9
předloženého materiálu
- dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2968/2013/KZ dle přílohy
č. 10 předloženého materiálu

ZM_M 73
Zachování právní formy obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0110/ZM1418/2
k usnesení č. 00109/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o ukončení činností vedoucích k zániku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. se
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 25857568 a ke zřízení příspěvkové
organizace, která by vykonávala činnost zaniklé obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s.

ZM_M 116
Delegace na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS
s.r.o.
Usnesení číslo: 0111/ZM1418/2
k usnesení č. 00324/RM1418/7
Zastupitelstvo města
1)

odvolává
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delegace níže uvedených zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodní
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách
1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 a to:
delegovaný zástupce: Bc. Tomáš Sucharda
první náhradník: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
druhý náhradník: Ing. Jiří Hrabina
třetí náhradník: Ing. Dalibor Madej
2)

deleguje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního města Ostravy na valnou hromadu
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na
Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 konanou dne 19.12.2014 a to:
Mgr. Radima Babince
první náhradník: Ing. Ivo Hařovský

ZM_M 74
Žádost společnosti ENVIRTA CZ s.r.o. o prominutí smluvní pokuty

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0112/ZM1418/2
k usnesení č. 00013/RM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neprominutí smluvní pokuty uplatněné vůči právnické osobě ENVIRTA CZ s.r.o., IČO:
24807800, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Dobrovolného 64/8, PSČ 198 00 za nedodržení
termínů stanovených v čl. IV Doba plnění Smlouvy o dílo č. 3055/2013/OŽP/LPO, VZ
179/2013 na zpracování studie “Vyhodnocení přínosu aktivit města Ostrava na kvalitu
životního prostředí” dle předloženého materiálu

ZM_M 75
Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou zahradu Ostrava,
příspěvková organizace pro rok 2014
Usnesení číslo: 0113/ZM1418/2
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k usnesení č. 00178/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace - zvýšení
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249 o 175 tis. Kč

ZM_M 108
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 1207/2011/OŽP o poskytnutí účelových
investičních dotací pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková
organizace

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0114/ZM1418/2
k usnesení č. 00258/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 1207/2011/OŽP se
Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 00373249 se sídlem
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 76
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o
zřízení služebností” v souvislosti se stavbami odboru investičního,
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0115/ZM1418/2
k usnesení č. 00111/RM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Trolejbus Karolina 1.
etapa” mezi povinným:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
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IČO: 70994234
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3372/4 v
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Propojení cyklostezky
Na Lukách, Staroveská” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti sjezdu na části pozemku parc.č. 837/40 v
k.ú. Proskovice a pozemku parc.č. 3830/4 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Dobudování cyklostezky u
Hrabovského jezu I. etapa” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti umístění cyklistické stezky na pozemcích parc.č.
2599/3 v k.ú. Hrabová a parc.č. 1207/12 v k.ú. Vratimov dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Havarijní
oprava vodovodu v ul. Na Landeku” mezi obtíženým:
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Lesy České republiky, s.p.
sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČO: 42196451
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1254 v
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Vodovodní řad ul.
Zadní padělky” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3238/5
k.ú. Martinov ve Slezsku, parc.č. 969/1a parc.č. 969/4 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle
přílohy č. 10 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Trnkovecká - Trasa KK - bod 14.67”mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3265/1 k.ú.
Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
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rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Škrobálkova 51, Ostrava - Kunčičky - trasa stávající
OS-KK-bod 14.68”mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 5612/1 k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

8)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: - trasa 1.5 ZŠ J. Šoupala - KK1 Bedřicha Nikodéma x 17.
listopadu” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 4424/7 k.ú.
Poruba - Sever, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: připojení centra Čtyřlístek, Hladnovská 751” mezi
povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
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zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 433/1,
parc.č. 438/1 a parc.č. 512/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého
materiálu
10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Optická trasa Nová Bělá - Stará Bělá 1. část” mezi
povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1640/1,
parc.č. 1643/1, parc.č. 1521/21 a parc.č. 1521/24 v k.ú. Nová Bělá, parc.č. 3815/1, parc.č.
3816/1, parc.č. 3829/1, parc.č. 3829/3 a parc.č. 3830/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle
přílohy č. 20 předloženého materiálu
11) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Optická trasa Nová Bělá - Stará Bělá - Proskovice - Polanka
nad Odrou - 2. část” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 837/1
a parc.č. 837/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
12) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZŠ Krásné Pole - KK6 Družební” mezi
povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2291/1 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
13) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.7 ÚMOb Krásné Pole - KK5 Opavská x polní
plocha” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2291/1 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
14) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
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komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 ÚMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha”
mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částiech pozemků parc.č. 958/1,
parc.č. 958/31 a parc.č. 959/1 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 28 předloženého
materiálu

ZM_M 77
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o
zřízení služebností” v souvislosti s realizací stavby “Rozvoj
metropolitní sítě SMO” - část I.

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0116/ZM1418/2
k usnesení č. 00184/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1521/4 v
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem :
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 936/1 v
k.ú. Hrabůvka a parc.č. 3026 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Rozšíření metropolitní komunikační sítě” mezi povinným:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
IČO:01312774
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 840 v k.ú.
Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0a UMOb Pustkovec - KK4 B.Nikodéma” mezi
vlastníkem:
XXXXXXX XXXXXX
bytem: XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX
a
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oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3624/24 v
k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha”
mezi vlastníkem:
XXXXXXXX XXXXX
bytem: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 960/3 a
parc.č. 960/4 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha”
mezi vlastníkem:
XXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2090/43 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
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7)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 23/1 v k.ú.
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

8)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO, Základní škola, Trnkovecká 55, 716 00 O.Radvanice - Trasa
KK - bod 14.67” mezi vlastníkem:
XXXXXXXX XXXXX
bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 744/1 v
k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
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zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2292/4
v k.ú. Krásné Pole, parc.č. 911/31 a parc.č. 912/1 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy
č. 18 předloženého materiálu
10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 4489/1,
parc.č. 4489/8, parc.č. 4489/10, parc.č. 4489/11, parc.č. 4490/3 a parc.č. 4499 v k.ú. Pustkovec
a části pozemku parc.č. 2144/28 k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého
materiálu
11) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO, Čtyřlístek - Na Liščině 342 Hrušov” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 433/1 a
parc.č. 433/9 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
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Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti s
realizací stavby “Rozvoj metropolitní sítě SMO” - část II.

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0117/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma - KK5
Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem:
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 4490/9 v
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma - kk5
Opavská x polní plocha” mezi vlastníky:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
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IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2150/6,
parc.č. 2149/3 a parc.č. 2148/8 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu
3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma KK5 opavská x polní plocha” mezi vlastníkem:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2131/69
a parc.č. 2124/2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma - KK5
Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem:
XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2148/5,
parc.č. 2146/11, parc.č. 2145/1, parc.č. 2144/79, parc.č. 2144/43, parc.č. 2147/9, parc.č.
2134/54, parc.č. 2132/1 a parc.č. 2131/87 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 8
předloženého materiálu
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rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZS Krásné Pole - KK6 Družební” mezi
vlastníkem:
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 463 v k.ú.
Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma KK5 Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem:
XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2131/58 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

7)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha”
mezi vlastníkem:
XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
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a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 635 v k.ú.
Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
8)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO:, Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha”
mezi vlastníkem:
XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 960/1 v
k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma - KK5
Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem:
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2131/72 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
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komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha Nikodéma - KK5
Opavská x polní plocha” mezi vlastníky:
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2148/6 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
11) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO: Základní škola Škrobálkova 51, Ostrava-Kunčičky - Trasa
stávající OS-KK-bod 14.68” mezi povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemkuparc.č. 5672/1 v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

ZM_M 79
(zn.předkl.)
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - realizace stavby “Komunikace a
34
chodníky ul. Sirotčí”
Usnesení číslo: 0118/ZM1418/2
k usnesení č. 00183/RM1418/5
Zastupitelstvo města
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rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1765/2014/OI/LPO ze dne 25.7.2014 mezi
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a
společností JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice,
IČO: 25855581 na realizaci stavby “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí”, kterým se upravuje
předmět smlouvy a cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 80
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně
plánovacích dokumentací a jejich změn

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0119/ZM1418/2
k usnesení č. 00187/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
pana Ing. Kamila Bednáře jako určeného zastupitele ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., při
pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území statutárního města
Ostravy

ZM_M 81
Ukončení pořizování změn č. 2009/01, 2009/03 a 2012/01 Územního
plánu města Ostravy (1994)

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0120/ZM1418/2
k usnesení č. 00188/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o ukončení pořizování změn Územního plánu města Ostravy (1994):
- č. 2009/01, která řeší změnu funkčního využití území ve prospěch funkce “Sportovní areály”
a “Bydlení individuální” a doplnění veřejné infrastruktury v k. ú. Svinov a Poruba
- č. 2009/03, která řeší změnu funkčního využití území ve prospěch funkcí “Bydlení
individuální” a “Bydlení hromadné” a doplnění veřejně prospěšné stavby v k. ú. Pustkovec,
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Muglinov, Polanka nad Odrou, Petřkovice u Ostravy
- č. 2012/01, která řeší rozvoj nových ploch pro sportovní a volnočasové aktivity v k. ú. Nová
Plesná
dle důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 82
Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0121/ZM1418/2
k usnesení č. 00189/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- pořídit změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1, položka č. 2, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19a, 19c, 19e, 22
- nepořídit změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1, položka č. 1, 3, 4, 14, 15, 16, 19b,
19d, 20, 21

ZM_M 109
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a návrh
34
na zrušení usnesení v souvislosti se stavbami odboru investičního,
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 0122/ZM1418/2
k usnesení č. 00264/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Kanalizace Bartovice - 1.část” mezi budoucími povinnými MXXXXXXX
FXXXXXXXX nar.:XXXX a ZXXXXXX FXXXXXXXXXX nar.:XXXX, oba bytem X
XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
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a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 139, v katastrálním území Bartovice,
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

zrušuje
bod 7) usnesení 32. zastupitelstva města ze dne 08.10.2014 číslo 2828/ZM1014/32

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o
právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici,
Ostrava - Hrabová” mezi budoucím povinným Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 70890021
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 2597/1 a p.č. 2596/2, v katastrálním
území Hrabová, obec Ostrava a části pozemku p.č.1207/4 v katastrálním území Vratimov, obec
Vratimov, dle přílohy č.4 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Petřkovice - kanalizační stoka T (II. a III.etapa)” mezi budoucím povinným
Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem
je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1906/172, v katastrálním území Petřkovice ve
Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene služebnosti (o náhradě za omezení užívání nemovitosti)” v souvislosti se stavbou “Tramvajové
mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
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příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle, IČO 65993390
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba tramvajového mostu na částech pozemků p.p.č. 136/2, p.p.č. 136/6, p.p.č.
141/2, p.p.č. 612/56, p.p.č. 612/74, p.p.č. 612/76, p.p.č. 612/78, p.p.č. 1079/13, p.p.č. 1079/16
a p.p.č. 1226/1, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.8
předloženého materiálu
6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční dopravní
cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem
je stavba tramvajového mostu na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.10 předloženého materiálu

7)

rozhodlo
uzavřením “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční dopravní
cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234
budoucím oprávněným
Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO:61974757
a investorem stavby
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž
předmětem je přeložka tramvajových kabelů, tramvajová trať - železniční spodek, tramvajová
trať - železniční svršek, tramvajové trolejové vedení na části pozemku p.p.č. 1149/2 v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.11 předloženého materiálu

Strana 106/111

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
8)

Usnesení

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční dopravní
cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234,
budoucím oprávněným
OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO:29399491
a investorem stavby
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž
předmětem je uložení sdělovacích kabelů na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.12 předloženého materiálu

9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční dopravní
cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234
budoucím oprávněným
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, IČO:61459445
a investorem stavby
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž
předmětem je uložení sdělovacích kabelů na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.13 předloženého materiálu

10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” mezi budoucím povinným Lesy České republiky,
s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO:42196451
a budoucím oprávněným
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem
je budoucí cyklostezka na částech pozemků p.č. 732/1, p.č. 735/1 a p.č. 736/7 v katastrálním
území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č.15 předloženého materiálu

ZM_M 110
Návrh na zrušení bodu 18) usnesení ZM č. 2809/ZM1014/35 ze dne
8.10.2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0123/ZM1418/2
k usnesení č. 00263/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

zrušuje
bod 18) svého usnesení č. 2809/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 ve věci uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě

ZM_M 111
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v
34
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury
SMO”
Usnesení číslo: 0124/ZM1418/2
k usnesení č. 00266/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rozvoj
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem:
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
IČO: 69797111
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.
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se sídlem: Hybešova 726/42, Brno 602 00
IČO: 27683028
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 5/50 v
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 112
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č.
1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0125/ZM1418/2
k usnesení č. 00267/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO na akci “Cyklostezky úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” se zhotovitelem společností Casta dopravní
stavby s.r.o. se sídlem Pražská 467, 397 01 Písek, IČO: 28084136 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

ZM_M 113
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ev.č.
1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací staveb “Propojení ul.
Pavlovova - Plzeňská” a “Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0126/ZM1418/2
k usnesení č. 00268/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1862/2012/OI/LPO na akce “Propojení ul.
Pavlovova - Plzeňská” a “Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská” se
zhotovitelem společností ALPINE Bau CZ a.s. se sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO: 02604795 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

ZM_M 114
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č.
1659/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklistická trasa O,
Ostrava - Přívoz”
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Usnesení číslo: 0127/ZM1418/2
k usnesení č. 00269/RM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1659/2014/OI/LPO na akci “Cyklistická trasa
O, Ostrava - Přívoz” se zhotovitelem společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 83
Odpověď na nabídku spolupráce při realizaci projektu občanského
sdružení Oživení “Transparentnost městských společností”

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 0128/ZM1418/2
k usnesení č. 195/RM1418/5
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
text odpovědi na nabídku spolupráce při realizaci projektu občanského sdružení Oživení
“Transparentnost městských společností” s úpravou

2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému
zaslat odpověď občanskému sdružení Oživení na nabídku spolupráce při realizaci projektu
“Transparentnost městských společností”
Vyřizuje:

Ing. Břetislav Glumbík,
vedoucí odboru dopravy

• Tisková oprava Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č. 2827/ZM1014/35 ze
dne 08.10.2014, bod 2)
k usnesení č. 2827/ZM1014/35
Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
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(zn.předkl.)
30

Statutární město Ostrava
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”2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j e účelová rezerva
na § 3699, pol. 5901, ÚZ 3637 ORJ 300 o 1 500 tis. Kč
-zvyšují
investiční transfery ORJ 300
na § 3699, pol. 6342”

2)

o 1 500 tis Kč

Správné znění:
”2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j e účelová rezerva
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 ORJ 300 o 1 500 tis. Kč
-zvyšují
investiční transfery ORJ 300
na § 3699, pol. 6342”
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